
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

ਰਿਟੀ ਦਾ ਇਨੋਵਸ਼ੇਨ ਰਿਿਰਟਿਕਟ, ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯਗੋ ਦਣੇ ਲਈ ਫਾਊਂਿਰ  

ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ ਦਾ ਿਆੁਗਤ ਕਰਦਾ ਿ ੈ

ਬਿੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (22 ਿਤੰਬਰ, 2020) – ਆਪਣੀ ਰਪਛਲੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵਿੱਚ, ਬਿੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਫਾਊਂਿਰ 

ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ (ਐਫ.ਆਈ.) (Founder Institute) (FI) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰੂ ਿਰਬ ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰੀ ਰਦਿੱਤੀ। ਇਿ ਉੱਚ-ਿਮਰਿੱਥਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-
ਿਟੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਿੱਕ ਗਲੋਬਲ ਗਤੀ ਵਰਧਕ (ਐਕਿਲਰੇਟਰ) ਫਰਮ ਿੈ। ਇਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵਿੱਚ, ਫਾਊਂਿਰ 

ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ ਲਈ, ਰਤੰਨ ਿਾਲਾਂ ਤਿੱਕ, ਿਰ ਿਾਲ $30,000 ਤਿੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਫੰਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।  

ਐਫ.ਆਈ. (FI) ਦਾ ਵਾਧਾ, ਬਿੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਿਕਟ (Innovation District) ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਲ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਿੈ, ਜੋ 

ਉੱਦਮੀਆਂਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਿਫ਼ਰ ਦ ੇਿਰੇਕ ਪੜਾਅ ਰਵਿੱਚ ਿਰਿਯੋਗ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਟੀ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਿਕਟ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਨਾ, 
ਰਿਟੀ ਦੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਿੈਟਜੀ (Economic Recovery Strategy) ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਟੀਚਾ ਿੈ।  

ਐਫ.ਆਈ., ਖਾਿ ਪਿੋਗਰਾਰਮੰਗ, ਟਿੇਰਨੰਗ ਕੋਰਿਾਂ, ਫੰਰਿੰਗ ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਅਤੇ ਿਰਬੋਤਮ ਮੈਂਟਰ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ 

ਕਰਦਾ ਿੈ। ਐਫ.ਆਈ. ਨੇ 4,300 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਗਿੈਜੁਏਟ ਕੀਤਾ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ $950M ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਰਕਮ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਤੇ 
ਲਗਭਗ 25,000 ਨੌਕਰੀਆ ਂਪੈਦਾ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਦ ੇਿੋਰ ਫਾਇਰਦਆਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

• ਪਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ; ਵਾਟਰਲੂ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦ ੇਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਬਿੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਰਲਆਉਣਾ 
• ਪਿੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੈਂਪਟਨ ਦ ੇਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਿਕਾਲਰਰਸ਼ਪਿ 

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਫ.ਆਈ. ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਫੌਰਨ ਿਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਿਟਮੈਂਟ (Foreign Direct Investment) ਨੰੂ ਿਰਿਯੋਗ 

ਕਰਨਾ  
• ਗਲੋਬਲ ਐਫ.ਆਈ. (Global FI) ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਿੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
• ਿਮਰਰਪਤ ਿਾਈਬਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਿਟਿੀਮ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਾਈਬਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਦਮ ਦ ੇਿੰਿਥਾਪਕਾਂ ਲਈ ਪਿੋਗਰਾਰਮੰਗ 

• ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵਿ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਂਟਰ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਰਤਆਰ ਕਰਨਾ 

ਬਿੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਿਕਟ ਰਵਿੱਚ ਿੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਬਿੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਿੀਨੀਅਰ ਿੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur 

Centre); ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਿਾਈਬਰ ਐਕਿਲਰੇਟਰ (Catalyst Cyber Accelerator) (ਰੋਜਰਿ ਿਾਈਬਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ (Rogers 

Cybersecure Catalyst) ਅਤੇ ਰਾਇਰਿਨ ਿੀ.ਐਮ.ਜੈਿ. (Ryerson DMZ) ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਰਵਿੱਚ); ਰਰਿਰਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਮਰਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 

(ਆਰ.ਆਈ.ਿੀ.) ਿੈਂਟਰ (Research Innovation Commercialization (RIC) Centre); ਰਾਇਰਿਨ ਵੈਂਚਰ ਜੋਨ (Ryerson Venture 

Zone); ਬਿੈਂਪਟਨ ਬੋਰਿ ਆਫ ਟਿੇਿ (Brampton Board of Trade) ਅਤੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ ਬਿੈਂਪਟਨ ਰਬਜਨੇਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਏਰੀਆ (ਬੀ.ਆਈ.ਏ.) 

(Downtown Brampton Business Improvement Area) (BIA)। 

ਿਵਾਲੇ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7C6faa6f9cb2774765cf0308d85f0081ce%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637363803073083055&sdata=%2FQ6vyl83V3qf3op3Du%2B8T9qXBKb42iK70wMo7zEtDqQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7C6faa6f9cb2774765cf0308d85f0081ce%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637363803073083055&sdata=%2FQ6vyl83V3qf3op3Du%2B8T9qXBKb42iK70wMo7zEtDqQ%3D&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

“ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਇਿ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਰਨੈੱਕਲ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਬਿਾਲ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵਿੱ ਚ ਿਥਾਪਤ ਿੋਣ 

ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਵਧਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਿੰਭਾਵੀ ਰਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਫਾਊਂਿਰ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ, ਬਿੈਂਪਟਨ 

ਰਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਿਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਾਿੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਿੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਿਫ਼ਰ ਦ ੇਿਰੇਕ ਪੜਾਅ ਤ ੇਿਰਿਯੋਗ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਫਾਊਂਿਰ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ 

ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਿਿੱਦ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ।”    

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਿਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਿੈਂਪਟਨ 

“ਿਾਿੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਿਰਟਿਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਕਾਿ, ਿਾਿੀ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਿਟਿੈਟਜੀ ਰਵਿੱਚ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਵਾਈ ਿੈ ਅਤੇ ਫਾਊਂਿਰ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ ਇਿਦੀ 
ਿਫਲਤਾ ਰਵਿੱਚ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਵੇਗਾ। ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਿੀ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਕਿੱਢ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਉੱਦਮੀਆਂਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਿਮੁਿੱਚੀ ਬਿਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱਖੀ ਵਾਧੇ ਵਾਿਤੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਰਵਿੱਚ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਿਰਿਯੋਗ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਚਨਬਿੱਧ ਿਾਂ।”  

- ਪਾਿੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 1 ਅਤੇ 5; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਚਰ; ਕੋ-ਚੇਅਰ, 

ਮੇਅਰਿ ਕੋਰਵਿ-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਿੈਂਪਟਨ  

“ਕੈਨੇਿਾ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਿੋਰ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱਚ ਿਾਿੀ ਮੁਿੱ ਖ ਥਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਬਿੈਂਪਟਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਰਵਿੱ ਚ ਗਲੋਬਲ ਲੀਿਰ ਬਣਨ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਈਕੋਰਿਿਟਮ ਰਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਿਾਿਾ ਿਟਾਫ਼, ਫਾਊਂਿਰ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ ਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਂਗ, ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੈਂਪਟਨ ਨੰੂ, 

ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਰਬੋਤਮ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਿੈ।” 

- ਿੇਰਵਿ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਿਟਿੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਿੈਂਪਟਨ 

“ਮੈਂ ਅਰਜਿਾ ਭਰਵਿੱਖ ਦੇਖ ਿਕਦਾ ਿਾਂ, ਰਜਿੱਥੇ ਬਿੈਂਪਟਨ, ਵਿੱਿੀ ਿੰਰਖਆ ਰਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਉੱਦਮ ਅਕਿਰ ਇਮੀਗਿੈਂਟਿ ਵਿੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਬਿੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਇਮੀਗਿੈਂਟਿ ਦਾ ਪਿਤੀਸ਼ਤ ਕਾਫੀ ਰਜਆਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇਸ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿੈ, ਜੋ ਟੋਰੋਂਟੋ ਅਤੇ ਵਾਟਰਲੂ ਦ ੇਦੁਨੀਆਭਰ ਰਵਿੱ ਚ ਪਿਰਿਿੱ ਧ ਤਕਨੀਕੀ ਿਬਿ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਰਰਿੰਦੇ ਿਨ। 
ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਬਿ ਨੰੂ ਪਿੱਛਮ ਵਿੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਬਾਦੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਪੁਿੱ ਜਣਯੋਗ ਫਾਇਰਦਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਬਿੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਉੱਦਮ ਿਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰਵਕਰਿਤ ਿੋਣ ਦੀ ਿਮਰਿੱਥਾ ਿੈ।”  

- ਿੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ (Sunil Sharma), ਮੈਨੇਰਜੰਗ ਿਾਇਰੈਕਟਰ, ਟੈਕਿਟਾਰਿ ਟੋਰੋਂਟੋ; ਕੋ-ਿਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਾਊਂਿਰ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਐਿਂ ਵਾਟਰਲੂ 
ਚੈਪਟਰਿ 

“ਫਾਊਂਿਰ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ, ਇਿਦੇ ਵਧਦੇ-ਫੁਿੱ ਲਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦ ੇਈਕੋਰਿਿਟਮ ਨੰੂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬਿੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿੈ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰੀਿੋਰ, ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਰਵਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ 
ਇਿੱਕ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਬਿੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਰਲਆਉਣ ਦ ੇਮੌਕ ੇਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਿਾਂ।” 

- ਰਯਾਨ ਰਮਸ਼ਲੇਟੀ (Ryan Micheletti), ਿੈਿ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਿ, ਦ ਫਾਊਂਿਰ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ 



 

 

“ਐਫ.ਆਈ. ਦਾ ਿਾਲੀਆ ਗਿੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਬਿੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਨਵਾਿੀ ਿੋਣ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਐਫ.ਆਈ. ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੌਰਕਆਂ ਨੰੂ ਿਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਰਖਆ 

ਿੈ। ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਿੈ ਰਕ ਐਫ.ਆਈ. ਅਤੇ ਬਿੈਂਪਟਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਬਿੈਂਪਟਨ ਕੋਲ ਉੱਦਮੀਆਂਦ ੇਨ ੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਕ,ੇ ਿਫ਼ਤਾਵਾਰ ਰਪਰਚੰਗ 

ਅਤੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਿੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਮੈਂਟਰਿ, ਰਜਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਦਮ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿ ਆਪਣੇ ਿਪਸ਼ਟ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰ 

ਿਕਦੇ ਿਨ, ਤਿੱਕ ਪਿੰੁਚ ਪਿਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮਰਿੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਿਾ ਰਵਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਵਜੋਂ, ਬਿੈਂਪਟਨ, 

ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਿਬੰਧੀ ਿਫਲਤਾ ਲਈ ਅਿਲੀ ਿਬ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿਥਾਪਤ ਿੋਵੇਗਾ।” 

- ਿੈਰਨਅਲ ਯੇਬੋ (Daniel Yeboah) ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਇਲੈਰਕਾ ਿੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 
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ਕਨੇੈਿਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਿੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਿ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
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